A KÉPZELET VILÁGA 5–8. ÉVFOLYAM
Több éve tanítok az Apáczai Kiadó A képzelet világa című tankönyvsorozatából. A tanév során több alkalommal is tartottam a kooperatív
oktatás körébe tartozó órákat. Néhány ilyen feladatlapot, feladatot,
óravázlatot szeretnék megosztani a kollégákkal, illetve olyanokat is,
melyek könnyen átdolgozhatóak az ilyen jellegű órákhoz. A gyerekek
körében nagy sikernek örvendtek ezek a tanórák, mert szabadabbak
voltak, illetve nem csak szabad, de kötelező volt halkan beszélgetni,
közösen gondolkodni.
5. évfolyam
Az idei tanévben a dramatizálás témaköréhez érve egy
olyan órasort állítottam össze, melynek során nem csak
az 1-2 gyakran használt bábfajtát ismertettem meg a tanítványaimmal. Természetesen ehhez az órasorhoz rengeteg segédanyagot kellett beszereznem, elkészítenem, de
megérte a gyerekek csillogó szemét nézve.

Mesék, bábok – mesebábok
1–2. óra:
1. Tanári bemutató – bábok, bábfajták (30’) – frontális munka
Árnyjáték síkbábja, síkbáb, fakanálbáb, marionettbáb,
kesztyűbáb, ujjbáb, botbáb stb.
▶ Különböző bábok bemutatása báb-, illetve a bábokról,
bábjátékokról készült filmek segítségével.
▶ A báb mozgatásának bemutatása, kipróbálása.
2. Bábfilm/bábfilmek megtekintése – videofilmek (45’)
3. A film kielemzése a bábokra, a bábbal való játékra
vonatkozóan (12’) – frontális munka
– Milyen bábokat alkalmaztak?
– Hogyan mozgatták a bábokat?
4. Értékelés (2’) – frontális munka
3. óra:
Előzetes feladat: a terem átrendezése a 4 fős csoportoknak megfelelően
1. A feladatlapok, kellékek kiosztása csoportonként
(2’) – frontális és csoportmunka
2. A feladatlap megoldása (40’) – csoportmunka
Feladatlap:
1. A mellékelt borítékban egy mese illusztrációjának
darabjait találjátok. Ragasszátok össze a képkockákat a
megoldólapotokra! Írjátok le az összerakott képen látható
mese címét!
2. Írjátok le a kifejezések jelentését!
Jár a keze, mint a motolla.
Hordóhasa volt.
A banya a vesszőseprűn repült el.
3. Írjátok le, milyen fajta bábokat ismertek fel a képeken!
(kesztyűbáb, marionettbáb)
4. Írjátok le a következő képeken látható mesealakok
nevét! (sárkány, tündér, boszorkány, királyfi)
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5. Mit visz magával a vándorútra a legkisebb fiú? Válaszszátok ki a megfelelő tárgyakat, és írjátok le! (rokka, pipa,
csobolyó, seprű, lopótök, varsa, rosta, motolla, hordó)
6. Milyen más tárgyakat visz magával az előbbieken kívül? Soroljatok fel legalább 3-at!
7. Melyik mese szereplőjét vagy szereplőit látjátok?
8. A színes borítékban 4 meseszereplő nevének betűi keveredtek össze. Rakjátok helyes sorrendbe a mesealakok neveit! Írjátok le a meseszereplők neveit a
megoldólapotokra!
9. A megfejtett szereplőket osszátok fel a csoport tagjai
között! Mindenki a neki jutott alakhoz tervezzen bábot!
3. A csoportok értékelése (3’) – frontális munka
4–5. óra:
Előzetes feladat: a terem átrendezése a 4 fős csoportokhoz (megegyeznek az előző órai csoportokkal)
1. A feladat, óra céljának ismertetése (5’) – frontális
munka
2. Mese-, történetválasztás csoportonként (5’) – János
vitézből részletek
A jelenetek:
▶ János vitéz a zsiványok házába kerül, és szeretne beállni hozzájuk. Végül a zsiványokra gyújtja a házukat.

▶ János vitéz az óriások közé kerül. Kősziklával etetnék.
Megöli az óriások királyát a kősziklával, és ő lesz a király.
▶ János vitéz Tündérország szigetére érkezik, ahol megvív a kapuőrzőkkel.
▶ János vitéz a Sötétség országába kerül, ahol a banyákat látva eszébe jut Iluska. Megöli a boszorkányokat és
Iluska mostoháját is.
▶ János vitéz a huszárokkal a francia király segítségére
siet. A csatatéren megöli a török basa fiát, és megmenti a
francia királylányt. A király hozzá szeretné adni a leányát.
▶ János vitéz Iluskának udvarol. Iluska mostohája keresi leányát. Jancsi mellett találja. Közben a nyáj elvész.
Hazaérkezve Jancsi gazdája dühösen elkergeti a fiút, mert
elszöktek a bárányok.
3. Bábkészítés a történethez (35’) – csoportmunka
– Készítsetek síkbábokat (botbábokat) a papírlapon talált jelenethez a kartonlapokra!
– Tervezzétek meg a bábelőadást úgy, hogy a csoport
minden tagja szerepeljen! A ti előadásotok ideje 3 perc
hosszúságú lehet maximum.
4. Bábelőadások bemutatása csoportonként (25’) –
csoportmunka
5. Értékelés, önértékelés (25’) – egyéni és frontális
munka
A művészettörténeti anyaghoz is terveztem kooperatív
órát.
Tanítási anyag: Művészettörténet – Őskor
A tanítási óra célja: Az őskori kultúra jellemzőinek
gyakorlása. A kooperatív órák jellemzőinek megismerése
(szabályok, felelősök)
Munkaforma: Frontális munka, kooperatív csoportok
(füllentő, szóforgó)
Csoportalakítás: Puzzle (véletlenszerű csoportok alakításához)
Szükséges eszközök: 5. évfolyamos tankönyv, íróeszközök, tollak, felelősi kártyák, feladatleírások
Felelősök: Idő- és eszközfelelős, felolvasó, szóvivő,
jegyző
Időkitöltő: Rajz készítése az őskor témaköréhez
Ellenőrzés: Füllentések és igaz állítások felolvasása, hamis állítás kiválasztása, csoportpontok és osztálypontok
gyűjtése
Új módszer: A játékos órák szabályainak ismertetése, a
felelősi rendszer megbeszélése (10 perc) frontális osztálymunkával:
A szabályok rögzítése közösen (táblán):
▶ együttműködés, egymásra figyelés, segítségnyújtás,
idő betartása, csendjel alkalmazása
A felelősök munkájának tisztázása:
▶ Időfelelős (a megadott idő betartásáért felel)
▶ Eszközfelelős (a tanári asztaltól a szükséges eszközöket, feladatokat, feladatlapokat viszi a csapatnak)
▶ Felolvasó (a feladat ismertetését végzi)

▶ Szóvivő (a feladat megoldásának ismertetését végzi)
▶ Jegyző (a feladat írásos részét készíti el)
A „szóforgó” jelentésének tisztázása:
A szóforgó során nem l vagy 2 tanuló beszél a feladat
megoldásáról, hanem a csapat minden tagja együtt gondolkodik, és egymás után szót kap.
I. Csoportalakítás (5’)
– A képrészletek segítségével keressétek meg a csoportotokat!
Puzzle képkirakóval (4-5 fős csoportok, osztálylétszámtól
függően)
II. A felelősök kiválasztása csoportszinten (2’)
– A felelősök munkáját ismeritek. Döntsétek el, hogy a
csoporton belül kinek mi legyen a feladata! A választás
végeztével az eszközfelelősök már jöhetnek is a csoportok
feladataiért.
III. A feladatok elkészítése (5’)
– A feladatkártyán olvashatjátok a csoport feladatát.
Oldjátok meg együtt!
Feladatkártyák (4 fős csoportoknak):
– A nagybetűs kifejezésről írjon a csoportotok 3 igaz
és 1 hamis állítást szóforgóban! A feladat elvégzésére
5 percetek van. A legvégén jelöljétek be a lapokon a hamis
állítást!
Feladatkártyák (5 fős csoportoknak):
– A nagybetűs kifejezésről írjon a csoportotok 4 igaz
és 1 hamis állítást szóforgóban! 5 percetek van a feladat
elvégzésére. A legvégén jelöljétek be a lapokon a hamis
állítást!
Nagybetűs kifejezések (a csoportokhoz véletlenszerűen
kerül 1-1):
ŐSKORI LAKÁSOK
ŐSKORIEDÉNYEK
ŐSKORI SZOBROK
BARLANGRAJZOK
STONEHENGE
ŐSKORI FEGYVEREK
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IV. Csoportpontok, vállalások megbeszélése (2’)
– A csapat szóvivője diktálja be, hogy hány pontot vállal
a csapata a feladatok megoldásában!
(1 gyerek helyes válasza = l pont a csapatnak/osztálynak)

Felelősök: Időfelelős, eszközfelelős, felolvasó, rajzoló,
jegyző
Időkitöltő: A másik csoport szövegrészének olvasása
Ellenőrzés: Ellenőrző kérdések segítségével

V. Állítások felolvasása, hamis állítások kiválasztása
(15’)
– Most minden csapat szóvivője olvassa fel az állításokat! A többiek a hamis állítás számát mutassák a tapsom
után! Megnézzük, hányan találták el a „füllentést”.
(Minden helyes válaszért pontot kap az osztály.)
Elérhető pont:___ Vállalt pont:___ Elért pont:___

A szakértői mozaik lépései:
I. Csoportalakítás (3’)
– A kirakott képrészletek segítségével keressétek meg a
helyeteket, csoportotokat!
II. A téma kiosztása, olvasása, a lényeg aláhúzása (8’)
– Osszátok szét az A, B, C, D betűket, melyek alapján
feladatot fogtok kapni! Az asztalon megtaláljátok a borítékban a feladatok leírását, amit a megfelelő csoporthoz
tartozó csoporttagnak kell elvégeznie!
A csoport: Húzd alá a tankönyv szövegében a Szent Koronára jellemzőket! Milyen részekből áll? Milyen díszítése van és milyen technikával készült a díszítése? Minek a
jelképe?
B csoport: Húzd alá a tankönyvben a jogar jellemzőit!
A következő kérdések segítenek: Minek a jelképe? Hogyan néz ki? Milyen érdekessége van? (gömbje)
C csoport: Húzd alá a tankönyv szövegében I. István
király palástjának jellemzőit! A következő kérdések segítenek: Milyen céllal készült a palást? Mire használták
eleinte? Milyen díszítése van? Kiket ábrázolnak az alakok
a paláston?
D csoport: Húzd alá a tankönyvben a következő kérdésekre adható válaszokat: Mi jellemzi az országalmát?
Milyen díszítése van? Milyen anyagból készült? Minek
a jelképe? Mi jellemzi a kardot? Minek a jelképe?
III. Szakértői csoport kialakítása, felelősök megválasztásával (10’) – Plakát készítése szakértői csoportokban
– Készítsetek plakát méretű magyarázó rajzot a saját témátokhoz! Főleg azokra a lényeges dolgokra térjetek ki a
plakátnál, amelyekre kérdést kaptatok!
IV. Az eredeti csoportok visszaállítása. Képtárlátogatás
szakértő tájékoztató előadásával csoportforgóban (10’)
– Az előttetek lévő plakátot ismertesse az a tanuló, aki
a készítésében részt vett! Adott jelre (nevelői taps) az óramutató járásával megegyezően továbbhalad a csoport, és
a következő plakátot szemléli meg!
V. Ellenőrző kérdések (7’)
– Minden tanuló üljön vissza az eredeti csoportjába!
A füzetében válaszolja meg a táblára felírt kérdéseket! Aki
készen van, a tábla alján elhelyezett ellenőrző lapok segítségével javítsa ki a saját munkáját!
• Nevezd meg a korona részeit!
• Minek a jelképe a jogar?
• Milyen céllal készült a palást?
• Mit jelképez az országalma?
• Minek a jelképe a kard?
VI. Értékelés (7’)
A csoportok tagjai beszélnek a csoport teljesítményéről.

VI. Értékelés (6’)
Minden csapat véleményezhette, hogyan érezte magát
ezen a játékos órán.
6. évfolyam
Hatodik évfolyamon a művészettörténeti anyaghoz terveztem kooperatív órát.
Tanítási anyag: Művészettörténet – A magyar koronázási jelvények
A tanítási óra célja: A magyar koronázási jelvények
(a Szent Korona, a jogar, az országalma, a palást, a kard)
megismerése; jellemzők kiemelése

Munkaforma: Kooperatív csoportok (szakértői mozaik
képtárlátogatással, csoportforgó alkalmazásával)
Csoportalakítás: Puzzle (a véletlenszerű csoportalakításhoz – 4 fős csoportok)
Szükséges eszközök: 6. évfolyamos tankönyv, íróeszközök, A/3 méretű lapok (plakátnak), tollak, színes ceruzák, felelősi kártyák, feladatleírások, füzet, A, B, C, D jelek
a szakértői csoportok létrehozásához

36

ÍGY DOLGOZTAM…

A koronázási jelképek mintájára dolgoztam fel a tanév
során a honfoglalás témakörét is a tankönyv segítségével.
Itt a 4 csoport témája a következőképpen alakult:
– Honfoglalás kori férfiviselet
– Honfoglalás kori női viselet
– Honfoglalás kori ékszerek (hajfonatkorongok)
– Honfoglalás kori használati eszközök (tarsolyok)
A képregény témakörét is érintem a hatodik évfolyamon minden tanévben. Ezt ugyan a tankönyv nem teszi,
de a tanulók nagyon szeretik ezt a részt. Idén, miután
megbeszéltük a képregények kialakulásának történetét,
a képregényjeleket, kooperatív csoportokban kezdtünk
alkotni önálló képregényeket. A téma kiválasztása után a
csoport minden tagja egy-egy képregénykockát dolgozott
ki részletesen.
Az idei témák a következők voltak: Az ajándék; Kirándulás; Egy napom; Barátság; Ünnep
7. évfolyam
Szintén a kooperatív tanulásszervezés keretében „játszottunk” a hetedik évfolyamos osztályokkal is néhány alkalommal.
Füllentőt játszottunk a művészettörténeti anyag képeivel. (A csoport tagjai állításokat mondanak a választott
képről úgy, hogy egy állítás hamis legyen. Ezt a hamis állítást kell az osztály többi tagjának eltalálni.) Annyira tetszett a gyerekeknek, hogy egész finoman árnyalt hibákat
rejtettek el a füllentésbe.
8. évfolyam
A tanév során rengeteg alkalom nyílt a csoportos munkára. A montázs című anyagrésznél egy kicsit elrugaszkodtunk a tankönyv anyagától. 4 fős csoportok 4 fénymásolt
képet kaptak. Ezután a munkájuk az volt, hogy a montázstechnika segítségével készítsenek könyvborítóterveket
(természetesen 4-en 4 különbözőt). Kikötés volt még,
hogy felirat is legyen a könyvborítókon, méghozzá úgy,
hogy azok egy könyvsorozat részeinek feleljenek meg.
A tankönyv is foglalkozik a horoszkópokkal. Tanítványaimat – életkoruknál fogva – nagyon érdekelte a témakör. Úgy gondoltam, ez már magában is jó motiváló
anyag. Ezért a tankönyvi anyag mellé csoportos munkában a „Horoszkópok” című feladatlapot is feldolgoztuk. Jól
szórakoztak a feladat megoldása közben. Jó volt a tanóra
hangulata.
1. Írjátok a feliratok mellé a hozzájuk tartozó képek, jelek
számát!
bak (12. 22. – 01. 19.)
vízöntő (01. 20. – 02. 19.)
halak (02. 19. – 03. 20.)
kos (03. 21. – 04. 19.)
bika (04. 20. – 05. 20.)

ikrek (05. 21. – 06. 21.)
rák (06. 22. – 07. 22.)
oroszlán (07. 23. – 08. 22.)
szűz (08. 23. – 09. 22.)
mérleg (09. 23. – 10. 22.)
skorpió (10. 23. – 11. 21.)
nyilas (11. 22. – 12. 21.)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

34.

35.

36.

33.

2. Az előző feladat nektek legjobban tetsző horoszkópjeleit helyezzétek el az üres körben a mellette lévő kör ábráinak sorrendjében!

3. Rajzoljátok meg az előző és a következő hónap horoszkópjának a jelét!

4. Rajzoljátok meg az adott évszakhoz tartozó másik két
hónap ábráját!
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